
Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 13. August 2008 
 
Deltagere: Henning Poulsen Gødstrup Formand 
 Lars Olesen Vildbjerg 
 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Torben Jensen Kibæk 
 Allan Lunde Sørvad Næstformand 
 Søren Andersen  Aulum 
 Steen Asferg Herning Referent 
 
        
 

1. Henning bød velkommen og gennemgik dagsordnen. 
 

2. Der var ingen bemærkninger til mødereferaterne fra 11 og 19. juni 2008 
 

3. diverse 
 

a. Der afholdes hygiejne kursus for alle vandværker tirsdag den 26. august kl.19 i kantinen 
hos EGJ. Kurset afholdes af UPO nord og Grundfos. Henning har rundsendt indbydelse 
til alle vandværkerne. I forbindelse med kurset vil der blive serveret et par stykker 
smørebrød samt øl og kaffe. 

b. Taksten for planlægningsafgiften for 2009 er udmeldt, Afgiften bliver på 30,5 øre pr. m3 
indvindingstilladelse fordelt med 21,9 øre til staten og 8,6 øre til kommunen. Afgiften 
vil årligt blive opreguleret med 1,5 %. 

c. Forslag til Vandsektorloven er sendt til høring, høringssvar skal indsendes inden den 22. 
august 

d. Der er et forslag til ændring af vandforsyningsloven ” lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. 
januar 2007” til høring, Ændringen omfatter primært de i afsnit b omtalte afgifter deres og 
deres opkrævning. 

e. Henning underskriver kortkontrakten med kortkontoret d. 14. august 
f. Johannes er i gang med at momsregistrere Vandrådet de nødvendige underskrifter er på 

plads. 
g. Allan undersøger hvor langt kommunen er kommet med Vandresurse planen. 

 
4. Det fremsendte forslag til fællesregulativ for vandværkerne i Herning Kommune blev 

gennemgået, det blev aftalt at Henning og Steen kontakter Lussia Aagaard vdr. Ønskede 
tilretninger. Vandrådet har bemærkninger til følgende afsnit 
 
2.1 kontrolleres for korrekte navn og selskabsform 
2.2 Den anvendte formulering/indhold passer ikke til EGJ’s selskabsform som ikke 

operere med medlemskab. 
3.2 Sidste afsnit vdr. kommunal godkendelse sløjfes 
3.3 I stedet for reserve skal der stå reserve/supplement 
3.4 Rettes til : Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød, unødvendige 

forbrugsvariationer og gener for øvrige forbrugere undgås. 
8.1.4  Der indføjes en passus om generelt krav til installation af TBS ventiler på alle                                 
,          installationer som ikke er rene husholdningsinstallationer 



8.3.1 Trykforøger anlæg ændres til trykforøger/tankanlæg for ejers regning 
9.2 ”har pligt til at installere” ændres til ”har pligt til at lade installere” 
9.11 udtrykket Udgifter ændres til Omkostninger 
13.5 det midterste afsnit ” når vandforsyningen modtager en sådanne …….” udgår  
14.1.1 EGJ ønsker udpantnings ret og fortrinsret som skatter og afgifter bibeholdt 

 
 
5.       Næste mød den 28 oktober kl. 19 


